Beste klant,
Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. De overheid heeft verschillende
steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen. Hierna hebben we de
maatregelen die voor u het meest van belang zijn op een rij gezet.
Tijdelijk extra bijstand voor zelfstandigen
Bent u zelfstandige (Eenmanszaak, Vennoot in een Maatschap of VOF en eventueel ook met
personeel en niet alleen de ZZP’er), dan kunt u voor een periode van maximaal 3 maanden
aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand krijgen voor
levensonderhoud. Deze regeling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te
worden terugbetaald. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk
minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en
samenwonende partners. Deze tijdelijke bijstandsregeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De
regeling kent geen vermogens- of partnertoets. Ook wordt uw onderneming niet getoetst op
levensvatbaarheid. U kunt deze ondersteuning ook krijgen in de vorm van een lening voor
bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. Ook heeft u de
mogelijkheid tot uitstel van uw aflossingsverplichting. Er wordt nog gewerkt aan de details van deze
regeling. Wanneer deze beschikbaar komt, is nog niet bekend. Zodra dat het geval is, laten wij u dat
weten.
Wij verzoeken u in eerste instantie om zelf contact op te nemen met uw gemeente voor het
desbetreffende formulier. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Zorgplicht voor medewerkers
U hebt als werkgever een zorgplicht ten aanzien van uw medewerkers. Dat betekent dat u
verplicht bent om de medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving te laten werken. U
bent verplicht maatregelen te nemen om de risico's zo veel als mogelijk te beperken en moet u
uw medewerkers hierover informeren. Wij adviseren u om de website van het
RIVM www.RIVM.nl hierover goed in de gaten te houden.
Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw
Er komt ook een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal van land- en tuinbouwbedrijven. Dit is
de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL); een tijdelijke borgstelling voor kredieten
van agrarische ondernemers. Deze staatsgarantie zal zo spoedig mogelijk worden opengesteld.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
U kunt als ondernemer ook gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GOregeling) als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De GOregeling biedt 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming
wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen.
Wilt u van de GO-regeling gebruikmaken, dan moet u zich hiervoor melden bij uw
kredietverstrekker.
Fiscale maatregelen
Ook zijn er inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kunt u bij de Belastingdienst
verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonheffing, als uw bedrijf door het

Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen. U moet dit wel schriftelijk kunnen
motiveren. Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen
of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer
kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet
onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden
aangeleverd.
Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering direct stopgezet.
De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden.
Geen verzuimboetes en verlaging invorderings- en belastingrente
De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes aan u opleggen (of zal deze in
voorkomende gevallen terugdraaien) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of
loonheffing. De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel,
wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Bovendien wordt de
belastingrente ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente
(8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen) is verschuldigd. De
tijdelijke verlaging gaat in op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gaat de
verlaging in op 1 juli 2020.
Voorlopige aanslagen
Betaalt u nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en
verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan uw voorlopige aanslag aanpassen.
Mogelijke stopzetting lokale aanslagen
Het kabinet is in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid
om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslage n aan bedrijven in
te trekken
Indienen Gecombineerde Opgave
Er zijn geluiden om de indientermijn van de Gecombineerde Opgave op te schuiven. Zekerheid
hierover is er nog niet.
Wij verzoeken u wanneer u de Gecombineerde Opgave door ons wilt laten invullen, contact op te
nemen met uw relatiebeheerder van ons kantoor.
In overleg zal dan besloten worden hoe een en ander kan worden afgewerkt.
Aflossen bank
Ook zijn er mogelijkheden om aflossingen bij uw bank stop te zetten. Daar de voorwaarden vrijwel
dagelijks wijzigen komt het er in het kort op neer dat wanneer u bankiert bij de Rabobank u zelf
online dit uitstel moet regelen. Bij de ABN Amro worden automatisch alle aflossings- maar ook
rentebetalingen stop gezet. Wanneer u dat laatste niet wilt, dient u dit voor 31 maart door te
geven. Voor beide banken geldt dat de periode 6 maanden duurt. Voor overige niet genoemde
banken hebben wij op dit moment onvoldoende in beeld hoe zij dit exact willen gaan regelen. Maar
ook daar zijn mogelijkheden om de aflossingen stop te zetten.
Wel wijzen wij er u alvast op dat het raadzaam is deze ruimte te gaan gebruiken voor
liquiditeitskrapte wanneer de opbrengstprijzen dalen en niet om eventuele investeringen te gaan
plegen!

Hulp nodig?
De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus kunnen grote gevolgen hebben voor uw
bedrijfsvoering. Wij helpen u graag bij het vinden van oplossingen en het treffen van de
benodigde maatregelen. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Niessink & Partners Accountants en Adviseurs

Op alle aanbiedingen en offertes van- en op alle opdrachten en overeenkomsten met Niessink &
Partners Accountants en Adviseurs zijn
uitsluitend de Algemene voorwaarden van Niessink & Partners Accountants en Adviseurs van
toepassing. Andersluidende voorwaarden
zullen uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juni 2014
gedeponeerd ter Griffie van de
rechtbank Gelderland onder depotnummer: 27/2014. Deze algemene voorwaarden zijn ofwel als
bijlage bijgevoegd dan wel zullen op
eerste verzoek aan u worden toegezonden. De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde.

